Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja, n.o., v spolupráci s RP NSRV pre Košický kraj
Hellova 2, 040 11 Košice tel. : 055 / 728 77 43 fax : 055 / 728 77 45

VEREJNÝ SEKTOR - Výzvy vyhlásené k 21.06.2011

OP Životné prostredie

Názov Prioritná os

Výzva
OPŽP-PO4-11-3
Os 4 Odpadové
hospodárstvo

Opatrenie

Aktivity

Oprávený žiadateľ

4.1 Podpora aktivít v oblasti separ. zberu:
1. Ministerstvo ŽP SR
4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu:
2. obce al. nimi zriadené rozpočtové al.
1. Zavádzanie nových a zefektívňovanie jestvujúcich systémov
príspevkové organizácie
separovaného zberu komunálneho odpadu na základe vytvorenia
3. združenia s účasťou obcí
koncepčných východísk separ. zberu
4. PO oprávnené na podnikanie
2. Dotrieďovanie vyseparovaných zložiek
4.1 Podpora aktivít
z komunálneho a zmesového komunálneho odpadu
v oblasti
4.2 Podpora aktivít na zhodnoc. odpadov:
separovaného
1. MŽP SR al. ním ziradené rozpočtové al.
4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov:
zberuc
príspevkové organizácie
1. Úprava vyseparovaných zložiek odpadov pred ich
2. obce al. nimi zriadené rozpočtové al.
zhodnotením alebo environmentálne vhodným zneškodnením
4.2 Podpora aktivít
príspevkové organizácie
2. Zhodnocovanie odpadov vrátane ich mechanickona zhodnocovanie
3. VÚC al. nimi zriadené rozpočtové al.
biologickej alebo termickej úpravy
odpadov
príspevkové organizácie
3. Zvýšenie miery recyklácie podporou nových alebo zvýšením
4. združenia s účasťou obcí
kvality vstupných produktov dobudovaním existujúcich BAT
5. FO al. PO oprávnené na podnikanie okrem
technológií v oblasti zhodnocovania odpadov
FO a PO podnikajúcich v poľnohosp. prvovýrobe
4. Podpora aktivít zameraných na energetické zhodnocovanie
al. v oblasti spracovania produktov poľnohosp.
odpadov
prvovýroby alebo
v lesnom hospodárstve

Uzávierka

Celkový
rozpočet
výzvy

Výška
Maximálna
podpory pre
výška
žiadateľa
podpory

Link

4.1 - 100 % len
MŠP SR
- ostatní 95 %

23.09.2011

40 000 000 €

4.2 - 100 % len
MŽP SR alebo
ním zriadené
rozpočtové al.
príspevkové
organizácie
- ostatní 95 %

http://www.op
zp.sk/190/vyzv
y/aktualnevyzvy

Úrad vlády SR

Názov Prioritná os

Výzva na
predkladanie
žiadostí na
podporu
sociálnych a
kultúrnych potrieb
a riešenie
mimoriadne
nepriaznivých
situácií rómskej
komunity

Opatrenie

Aktivity

Oprávený žiadateľ

1. obec
2. VÚC
3. občianske združenie
4. nadácia
5. záujmové združenie právnických osôb, ktoré je
právnickou osobou
Oprávnené aktivity:
6. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne
a/ podpora vzniku a činnosti komunitných centier
b/ zabezpečenie technickej vybavenosti obytných zoskupení na prospešné služby
nízkom sociálnokultúrnom stupni, opravu a rekonštrukciu bytov a 7. neinvestičný fond so sídlom na území SR
8. registrovaná cirkev alebo náboženská
soc. bývania, projektovú dokumentáciu, podporu zriaďovania
autobusových zastávok pri rómskych osadách a skladov paliva k spoločnosť a PO, ktorá odvodzuje svoju právnu
subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej
bytom nižšieho štandardu
spoločnosti
c/ podpora vzdelávania a výchovy
9. PO zriadená osobitným zákonom v príp.
d/ podpora kultúry
činností, na kt.nemá podľa osobitného zákona
e/ rozvoj športových aktivít
poskytnuté prostriedky z verejného rozpočtu
f/ podpora zriaďovania rómskych občianskych hliadok
g/ tvorba a ochrana ŽP a ochrana zdravia obyvateľstva vo vzťahu 10. medzinárodná organizácia registrovaná na
území SR
k rómskym komunitám
11. rozpočtová organizácia alebo príspevková
h/ analytické a hodnotiace štúdie
i/ financovanie projektov na základe priorít vlády SR vo vzťahu k organizácia, ktorej zriaďovateľom je VÚC alebo
obec
rómskym komunitám
12. FO, občan SR s trvalým pobytom na území SR a
dovŕšila vek 18 rokov
13. FO oprávnená na podnikanie s miestom
podnikania na území SR alebo PO oprávnená na
podnikanie so sídlom na území SR

Uzávierka

Celkový
rozpočet
výzvy

Výška
Maximálna
podpory pre
výška
žiadateľa
podpory

Link

95 %

03.08.2011

833 878 €

min. 500 €
max. 30 000 €

100 %
http://www.ro
v prípade žiadosti movia.vlada.go
súvisiacej s
v.sk/data/files/
nepriaznivou
7877.pdf
životnou
situáciou

OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia

OP Vzdelávanie

Názov Prioritná os

Opatrenie

Aktivity

Oprávený žiadateľ

Uzávierka

1. ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí
2. ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti krajských
školských úradov
výzva č.
3. cirkevné ZŠ
2011/3.1/034. súkromné ZŠ
SORO
5. základné umelecké školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti obcí a samosrpávnych krajov
Podpora prístupu
Rámcová aktivita 3.1.1: Podpora prístupu príslušníkov MRK k
6. súkromné ZUŠ
príslušníkov MRK
vzdelávaniu na všetkých stupňoch škôl
7. cirkevné ZUŠ
k vzdelávaniu
3.1. Zvyšovanie Rámcová aktivita 3.1.2: Podpora individuálneho prístupu a rozvoj
20.01.2012
8. SŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych
vrátane ich
vzdelanostnej
alternatívnych foriem a nástrojov vyučovania
krajov
ďalšieho
úrovne príslušníkov Rámcová aktivita 3.1.3: Ďalšie vzdelávanie príslušníkov MRK
uzávierka I.kola
9. SŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti krajských
vzdelávania
MRK
Rámcová aktivita 3.1.4: Ďalšie vzdelávanie osôb a podpora
01.08.2011
školských úradov
spolupráce inštitúcií pracujúcich v oblasti integrácie príslušníkov
10. SŠ v zriaďov. pôsobnosti iných ÚOŠS
3 Podpora
MRK do spoločnosti
11. cirkevné SŠ
vzdelávania osôb s
12. súkromné SŠ
osobitými
13. mimovládne organizácie (mimo schémy
vzdelávacími
pomoci de minimis), ktoré majú minimálne
potrebami
1 rok pred vyhlásením výzvy uvedený v predmete
činnosti "poskytovanie všeobecne prospeš. služieb
v oblasti vzdelávania"

2.1 Podpora
sociálnej inklúzie
osôb ohrozených
Výzva č.
sociálnym
2010/2.1/02
vylúčením alebo
2.1.3 Aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a na
sociálne vylúčených
vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci miestnych
2. Podpora
prostredníctvom
spoločenstiev a senzibilizačné aktivity
sociálnej inklúzie
rozvoja služieb
starostlivosti s
osobitným zreteľom
na marginalizované
rómske komunity

1. združenia miest a obcí
2. občianske združenie
3. nadácie
4. neinvestičné fondy
5. neziskové organizácie
6. iné organizácie
(pre územia s počtom obyvateľov z cieľových
skupín najmä segregovanej alebo separovanej
komunity od 50 obyvateľov)

Celkový
rozpočet
výzvy

Link

http://www.as
feu.sk/operacn
y-programvzdelavanie/ak
100 %
tualne(len oprávnený
vyzvy/opvžiadateľ 2, 9, 10)
20113103soro/
95 %

17 000 000 €

III.kolo
hodnotenia
bolo uzatvorené
31.05.2011
uzávierka výzvy:
31.01.2012
alebo priebežne
do vyčerpania
finančných
prostriedkov

Výška
Maximálna
podpory pre
výška
žiadateľa
podpory

8 037 000 €

min. 100 000 €
max. 500 000 €

min.
10 000 €
max.
99 600 €

95 %

http://www.fsr
.gov.sk/sk/pro
gramoveobdobie-20072013/vyzvy4/vyzva-napredkladanieziadosti-onenavratnyfinancnyprispevok-opzasi-fsr-20102.1-02.ews

Názov Prioritná os

Opatrenie

Aktivity

Oprávený žiadateľ

Uzávierka

Celkový
rozpočet
výzvy

Výška
Maximálna
podpory pre
výška
žiadateľa
podpory

Link

OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Pre žiadateľov v rámci schválených Lokálnych
stratégií komplexného prístupu:
1. štátne rozpočtové a príspevkové organizácie
2.2.1 Programy vzdelávania a prípravy pre trh práce
2. obce a mestá
znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie s výrazným
3. združenia miest a obcí
zacielením na osoby vzdialené od trhu práce s osobitným
4. VÚC a úrady samosprávneho kraja
od 01.04.2011
2.2 Podpora
zreteľom na osoby z MRK
5. inštitúcie verejnej správy, verejné organizácie,
znovuotvorené
vytvárania rovnosti 2.2.2 Podpora tvorby nových pracovných miest vrátane projektov univerzity a vysoké školy, všetky školy, výskumné
Výzva č.
prijímanie
príležitosti v
podpory samozamestnania a inovatívnych prístupov pre
pracoviská, vzdelávacie inštitúcie
2010/2.2/04
ŽoNFP
prístupe na trh znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a príslušníkov
6. občianske združenia
práce a podpora marginalizovaných skupín (t.j. cieľovej skupiny pre túto rámcovú 7. nadácie
2. Podpora
uzavretie výzvy
integrácie
aktivitu)
8. neinvestičné fondy
sociálnej inklúzie
priebežne do
znevýhodnených 2.2.3 Programy druhej šance umožňujúce ukončenie základnej
9. neziskové organizácie
vyčerpania
skupín na trh práce resp. strednej školy, získanie odborných zručností formou
10. záujmové združenie právnických osôb založené
finančných
s osobitným
zamestnaneckej praxe s osobitným zreteľom na MRK
v súlade s § 20f až 20i a nasl. Občianskeho
prostriedkov,
zreteľom na MRK 2.2.4 Programy zamerané na poskytovanie služieb zamestnanosti zákonníka
najneskôr do
a vzdelávania pre zamestnancov ohrozených hromadným
11. iné organizácie (Slovenský Červený kríž;
30.06.2011
prepúšťaním s osobitným zreteľom na starších zamestnancov a subjekty, ktoré vykonávajú opatrenia podľa
zamestnancov s nízkym vzdelaním
zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane
detí a sociálnej kuratele; subjekty ktoré poskytujú
sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o
sociálnych službách; cirkevné organizácie zriadené
v zmysle Z. č. 308/1991

Limity pomoci pre
žiadateľov, ktorí
nepodliehajú
pravidlám pomoci
de minimis:
min.
50 000 €
max.
500 000 €
8 000 000 €

Limity pomoci pre
žiadateľov, ktorí
podliehajú
pravidlám pomoci
de minimis:
min.
50 000 €
max.
200 000 €

organizácie
štátnej správy
100 %
ostatné
95%

http://www.fsr
.gov.sk/sk/pro
gramoveobdobie-20072013/vyzvy4/vyzva-napredkladanieziadosti-onenavratnyfinancnyprispevok-opzasi-fsr--20102.2-04.ews

OP Zdravotníctvo

Názov Prioritná os

Opatrenie

Výzva č.
2011/2.1/02
- v rámci
schválených
2.1 Rekonštrukcia a
Lokálnych stratégií
modernizácia
komplexného
zariadení
prístupu
ambulantnej
zdravotnej
2 Podpora zdravia
starostlivosti
a predchádzanie
zdravotným
rizikám

Aktivity

Cieľom výzvy je podporiť komplexné projekty rekonštrukcie a
modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantných
zdravotníckych zariadení vrátane zdravotníckeho vybavenia s
prednostným zameraním na ochorenia skupiny 5 (ochorenia
obehovej sústavy, onkologické ochorenia, vonkajšie príčiny
ochorení a úmrtí, choroby dýchacej sústavy, choroby tráviacej
sústavy)
Skupiny oprávnených akrivít:
a/ modernizácia a rekonštrukcia budov
b/ dodávka zdravotníckej techniky
c/ budovanie IKT infraštruktúry (informačno-komunikačné
technológie)

Oprávený žiadateľ

Uzávierka

Celkový
rozpočet
výzvy

Výška
Maximálna
podpory pre
výška
žiadateľa
podpory

Link

Hlavnou podmienkou oprávnenosti žiadateľa je,
aby projekt, ktorý je predmetom ŽoNFP, bol v
súlade s Lokálnou stratégiou komplexného
prístupu schválenou Úradom vlády SR.
1. právnická osoba v zmysle zákona č. 513/1991
Zb.Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov, ktorá je:
a. vlastník alebo
b. nájomca alebo
c. správca ambulant. zdravot. zariadenia
2. nezisková organizácia
3. príspevková organizácia v zriaďovateľskej
pôsobnosti MZ SR
4. rozpočtová organizácia
5. samosprávny kraj
6. obec

14.10.2011

3 740 839,30 €

min. 100 000 €
max. 2 000 000 €

maximálna výška
podpory 95% http://opz.heal
th100 % len
sf.sk/aktualnepríspevková
vyzvy/2-vyzvaorganizácia v opz-20112102zriaďovateľskej pre-poliklinikypôsobnosti MZ
a-zdravotneSR alebo iného
strediska
ÚOŠS

OP Zdravotníctvo

podrobnosti viď. výzva
Cieľom výzvy je podporiť komplexné projekty rekonštrukcie a
modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantných
zdravotníckych zariadení vrátane zdravotníckeho vybavenia s
Výzva č.
prednostným zameraním na ochorenia skupiny 5 (ochorenia
2011/2.1/01
2.1 Rekonštrukcia a
obehovej sústavy, onkologické ochorenia, vonkajšie príčiny
modernizácia
ochorení a úmrtí, choroby dýchacej sústavy, choroby tráviacej
2 Podpora zdravia
zariadení
sústavy)
a predchádzanie
ambulantnej
zdravotným
zdravotnej
Skupiny oprávnených akrivít:
rizikám
starostlivosti
a/ modernizácia a rekonštrukcia budov
b/ dodávka zdravotníckej techniky
c/ budovanie IKT infraštruktúry (informačno-komunikačné
technológie)

1. právnická osoba v zmysle zákona č. 513/1991
Zb.Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov, ktorá je:
a. vlastník alebo
b. nájomca alebo
c. správca ambulant. zdravot. zariadenia
2. nezisková organizácia
3. príspevková organizácia v zriaďovateľskej
pôsobnosti MZ SR
4. rozpočtová organizácia
5. samosprávny kraj
6. obec
podrobnosti viď. výzva

max. výška
podpory 95%

26.07.2011

5 700 000 €

min. 100 000 €
max. 2 000 000 €

100 % len
http://opz.heal
príspevková
thorganizácia v sf.sk/aktualnezriaďovateľskej
vyzvy
pôsobnosti MZ
SR alebo iného
ÚOŠS

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Názov Prioritná os

1 „Obnovme si
svoj dom“

Opatrenie

Aktivity

Oprávený žiadateľ

1. Fyzická osoba, ktorá ma na území Slovenskej
republiky trvalý pobyt a ktorá dovŕšila vek 18
rokov
2. Fyzická osoba oprávnená na podnikanie na
území Slovenskej republiky
3. vyšší územný celok alebo obec
1.1 Obnova
4. rozpočtová organizácia alebo príspevková
kultúrnych
organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný
pamiatok
celok alebo obec
1.2 Obnova
5. občianske združenie so sídlom na území
kultúrnych
Slovenskej republiky
pamiatok v
Podpora projektov systematického prístupu k ochrane kultúrnych 6. nadácia so sídlom na území Slovenskej republiky
lokalitách
7. záujmové združenie právnických osôb, aj je
pamiatok, projektov prípravy a realizácií obnovy alebo
svetového
právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej
reštaurovania kultúrnych pamiatok aj v lokalitách svetového
kultúrneho
republiky
kultúrneho dedičstva a projektov identifikácie, dokumentácie,
dedičstva
prezentácie, interpretácie, publikovania a využitia pamiatkového 8. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne
1.3 Aktivity
prospešné služby so sídlom na území Slovenskej
fondu v súlade s ich pamiatkovými hodnotami
kultúrnej politiky a
republiky
edičnej činnosti v
9. neinvestičný fond so sídlom na území
oblasti ochrany
Slovenskej republiky
pamiatkového
10. vysoká škola so sídlom na území Slovenskej
fondu
republiky
11. registrovaná cirkev alebo náboženská
spoločnosť so sídlom na území Slovenskej
republiky a právnická osoba, ktorá odvodzuje
svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo
náboženskej spoločnosti
12. Matica slovenská

Uzávierka

Celkový
rozpočet
výzvy

Výška
Maximálna
podpory pre
výška
žiadateľa
podpory

I. kolo
uzavreté
II. kolo
10. 11. 2011
- musí byť
zverejnená
výzva

4 700 200 €

neuvedené

75 %

Link

http://www.cu
lture.gov.sk/mi
nisterstvo/aktu
alnevyzvy/vyzva-napredlozenieziadosti-navystavneaktivity-vdome-umenia

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Názov Prioritná os

2 „Kultúrne
aktivity v oblasti
pamäťových
inštitúcií“

Opatrenie

Aktivity

Oprávený žiadateľ

1.Fyzická osoba, ktorá ma na území Slovenskej
republiky trvalý pobyt a ktorá dovŕšila vek 18
rokov
2. Fyzická osoba oprávnená na podnikanie na
území Slovenskej republiky
3. vyšší územný celok alebo obec
4. rozpočtová organizácia alebo príspevková
organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný
celok alebo obec
2.1 Knižnice a
5. občianske združenie so sídlom na území
knižničná činnosť
Slovenskej republiky
2.2 Múzeá a galérie Podpora projektov je zameraná na vybrané aktivity v knižničnej, 6. nadácia so sídlom na území Slovenskej republiky
2.3 Ochrana
múzejnej a galerijnej oblasti; zabezpečenie ochrany a
7. záujmové združenie právnických osôb, aj je
kultúrneho
bezpečnosti kultúrneho dedičstva prostredníctvom technického, právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej
dedičstva
technologického, elektronického alebo mechanického zariadenia republiky
2.4 Akvizícia múzeí a vybavenia objektov a priestorov; akvizičnú činnosť múzeí,
8. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne
a galérií
galérií a knižníc
prospešné služby so sídlom na území Slovenskej
2.5 Akvizícia knižníc
republiky
9. neinvestičný fond so sídlom na území
Slovenskej republiky
10. vysoká škola so sídlom na území Slovenskej
republiky
11. registrovaná cirkev alebo náboženská
spoločnosť so sídlom na území Slovenskej
republiky a právnická osoba, ktorá odvodzuje
svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo
náboženskej spoločnosti
12. Matica slovenská

Uzávierka

I. kolo
uzavreté
II. kolo
10. 11. 2011
- musí byť
zverejnená
výzva

Celkový
rozpočet
výzvy

1 000 000 €

Výška
Maximálna
podpory pre
výška
žiadateľa
podpory

neuvedené

95 %

Link

http://www.cu
lture.gov.sk/mi
nisterstvo/gran
tovysystem/dotaci
e2011/kulturneaktivity-voblastipamatovychinstitucii

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Názov Prioritná os

3 „ Euópske
hlavné mesto
kultúry 2013 –
košice“

Opatrenie

3.1 Podpora
kľúčových podujatí
a dlhodobých
rozvojových
projektov Košice –
Európske hlavné
mesto kultúry 2013
3.2 Podpora
sprievodných
podujatí a projektov
súvisiacich s
projektom Košice –
Európske hlavné
mesto kultúry 2013.

Aktivity

Oprávený žiadateľ

1. fyzická osoba, ktorá ma na území Slovenskej
republiky trvalý pobyt a ktorá dovŕšila vek 18
rokov
2. fyzická osoba oprávnená na podnikanie na
území Slovenskej republiky
3. vyšší územný celok alebo obec
4. rozpočtová organizácia alebo príspevková
organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný
celok alebo obec
5. občianske združenie so sídlom na území
Slovenskej republiky
6. nadácia so sídlom na území Slovenskej republiky
7. záujmové združenie právnických osôb, aj je
Realizácie neinvestičných kultúrnych projektov v rámci podujatia
právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej
Európske hlavné mesto kultúry, ak sú tieto projekty v súlade s
republiky
jeho programovými zámermi
8. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne
prospešné služby so sídlom na území Slovenskej
republiky
9. neinvestičný fond so sídlom na území
Slovenskej republiky
10. vysoká škola so sídlom na území Slovenskej
republiky
11. registrovaná cirkev alebo náboženská
spoločnosť so sídlom na území Slovenskej
republiky a právnická osoba, ktorá odvodzuje
svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo
náboženskej spoločnosti
12. Matica slovenská

Uzávierka

I. kolo
uzavreté
II. kolo
10. 11. 2011
- musí byť
zverejná
výzva

Celkový
rozpočet
výzvy

1 992 000 €

Výška
Maximálna
podpory pre
výška
žiadateľa
podpory

neuvedené

95 %

Link

http://www.cu
lture.gov.sk/mi
nisterstvo/gran
tovysystem/dotaci
e2011/europskehlavne-mestokultury-2013kosice

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Názov Prioritná os

4 „Umenie“

Opatrenie

4.1 Divadlo a tanec
(profesionálne
kultúrne aktivity)
4.2 Hudba
(profesionálne
kultúrne aktivity)
4.3 Výtvarné
umenie, úžitkové
umenie, fotografia,
dizajn, architektúra
(profesionálne
kultúrne aktivity)
4.4 Medziodborové
profesionálne
kultúrne aktivity
(podujatia, ktoré sú
súhrnom aktivít
viacerých druhov
umenia)
4.5 Literatúra a
knižná kultúra

Aktivity

Oprávený žiadateľ

1.Fyzická osoba, ktorá ma na území Slovenskej
republiky trvalý pobyt a ktorá dovŕšila vek 18
rokov
2. Fyzická osoba oprávnená na podnikanie na
území Slovenskej republiky
3. vyšší územný celok alebo obec
4. rozpočtová organizácia alebo príspevková
organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný
celok alebo obec
Podpora projektov v rámci profesionálneho umenia zameraných 5. občianske združenie so sídlom na území
na: verejnú prezentáciu alebo publikovanie umeleckých reflexií, Slovenskej republiky
6. nadácia so sídlom na území Slovenskej republiky
vydávanie periodických a neperiodických publikácií, vznik a
uvádzanie divadelných inscenácií a hudobných diel, realizáciu a 7. záujmové združenie právnických osôb, aj je
právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej
verejnú prezentáciu výtvarných diel, vydávanie nosičov
republiky
zvukových a obrazových záznamov, realizáciu kultúrnych
8. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne
podujatí, festivalov, prehliadok, súťaží a obdobných aktivít s
celoslovenským významom alebo úhradu členských príspevkov v prospešné služby so sídlom na území Slovenskej
oblastiach kultúry, ako aj na vnútorný rozvoj jednotlivých oblastí republiky
9. neinvestičný fond so sídlom na území
kultúry, ako aj na výchovu umením a k umeniu
Slovenskej republiky
10. vysoká škola so sídlom na území Slovenskej
republiky
11. registrovaná cirkev alebo náboženská
spoločnosť so sídlom na území Slovenskej
republiky a právnická osoba, ktorá odvodzuje
svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo
náboženskej spoločnosti
12. Matica slovenská

Uzávierka

I. kolo
uzavreté
II. kolo
10. 11. 2011
- musí byť
zverejnená
výzva

Celkový
rozpočet
výzvy

4 190 000 €

Výška
Maximálna
podpory pre
výška
žiadateľa
podpory

neuvedené

95 %

Link

http://www.cu
lture.gov.sk/mi
nisterstvo/gran
tovysystem/dotaci
e2011/umenie

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Názov Prioritná os

5 „Pro Slovakia“

Opatrenie

Aktivity

Oprávený žiadateľ

1. Fyzická osoba, ktorá ma na území Slovenskej
republiky trvalý pobyt a ktorá dovŕšila vek 18
rokov
2. Fyzická osoba oprávnená na podnikanie na
území Slovenskej republiky
3. vyšší územný celok alebo obec
5.1 Prezentácia
4. rozpočtová organizácia alebo príspevková
umenia a kultúry v
organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný
zahraničí
celok alebo obec
5.2 Mobilita
Prioritou podprogramu je spolufinancovanie projektov, ktoré
5. občianske združenie so sídlom na území
umelcov a
získali podporu z programu EÚ Kultúra 2007 – 2013
Slovenskej republiky
kultúrnych
6. nadácia so sídlom na území Slovenskej republiky
pracovníkov,
Podporu projektov v rámci prezentácie slovenského umenia a
7. záujmové združenie právnických osôb, aj je
medzinárodná
kultúry v zahraničí, mobility umelcov a kultúrnych pracovníkov, právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej
spolupráca v oblasti
medzinárodnej spolupráce v oblasti kultúry, spolufinancovania
republiky
kultúry
projektov, ktoré získali finančnú podporu z medzinárodných
8. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne
5.3
zdrojov, ak ich realizáciu s ohľadom na ciele Európskeho
prospešné služby so sídlom na území Slovenskej
Spolufinancovanie
spoločenstva vo vzťahu k Slovenskej republike možno považovať republiky
projektov, ktoré
za významné v oblasti kultúry
9. neinvestičný fond so sídlom na území
získali podporu z
Slovenskej republiky
medzinárodných
10. vysoká škola so sídlom na území Slovenskej
zdrojov.
republiky
11. registrovaná cirkev alebo náboženská
spoločnosť so sídlom na území Slovenskej
republiky a právnická osoba, ktorá odvodzuje
svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo
náboženskej spoločnosti
12. Matica slovenská

Uzávierka

I. kolo
uzavreté
II. kolo
10. 11. 2011
- musí byť
zverejnená
výzva

Celkový
rozpočet
výzvy

900 000 €

Výška
Maximálna
podpory pre
výška
žiadateľa
podpory

neuvedené

95 %

Link

http://www.cu
lture.gov.sk/mi
nisterstvo/gran
tovysystem/dotaci
e-2011/proslovakia

Názov Prioritná os

Opatrenie

Aktivity

Oprávený žiadateľ

Uzávierka

Celkový
rozpočet
výzvy

Výška
Maximálna
podpory pre
výška
žiadateľa
podpory

Link

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

1. medzinárodné, celoslovenské a krajské festivaly, prehliadky,
súťaže z oblasti tradičnej ľudovej kultúry, folklorizmu a
amatérskej umeleckej tvorby, realizácie spomienkových slávností
venovaných významným osobnostiam a kultúrnohistorickým
udalostiam nadregionálneho významu,
1. Fyzická osoba, ktorá ma na území Slovenskej
republiky trvalý pobyt a ktorá dovŕšila vek 18
rokov
2. Fyzická osoba oprávnená na podnikanie na
území Slovenskej republiky
3. vyšší územný celok alebo obec
4. rozpočtová organizácia alebo príspevková
organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný
celok alebo obec
5. občianske združenie so sídlom na území
Slovenskej republiky
6. nadácia so sídlom na území Slovenskej republiky
7. záujmové združenie právnických osôb, aj je
8 „Nehmotné
právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej
kultúrne dedičstvo
8.1 Prehliadky,
republiky
a kultúrno –
3. vznik novej autorskej tvorby, prezentácia interpretačných
festivaly, súťaže
8. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne
osvetová činnosť“
zručností a tvorivého umenia z oblasti tradičnej ľudovej kultúry,
8.2 Edukačné
prospešné služby so sídlom na území Slovenskej
folklorizmu, amatérskej umeleckej tvorby a kultúrno-osvetovej
aktivity
republiky
činnosti, inovatívne projekty rozvíjajúce živú miestnu a
8.3 Vznik a
9. neinvestičný fond so sídlom na území
regionálnu kultúru, príprava a realizácia umeleckých predstavení,
prezentácia tvorby
Slovenskej republiky
koncertov a výstav, prezentácia tvorby prostredníctvom výroby
8.4 Vedecko10. vysoká škola so sídlom na území Slovenskej
zvukového alebo multimediálneho nosiča,
výskumná a
republiky
publikačná činnosť
11. registrovaná cirkev alebo náboženská
4. vedeckovýskumná a publikačná činnosť zameraná na realizáciu
spoločnosť so sídlom na území Slovenskej
vedeckovýskumných projektov, vydávanie odborných publikácií z
republiky a právnická osoba, ktorá odvodzuje
oblasti etnografie, folkloristiky a kultúrnoosvetovej činnosti,
svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo
starostlivosť o tradičnú ľudovú kultúru (identifikácia,
náboženskej spoločnosti
inventarizácia, dokumentácia a archivácia tradičnej ľudovej
12. Matica slovenská
kultúry), šírenie poznatkov o prvkoch zapísaných v
Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva
Slovenska, výskumná činnosť súvisiaca s prípravou nominácie na
zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho
dedičstva Slovenska, vydávanie monografií a kultúrnohistorickej
a spoločenskej topografie regiónov miest a obcí, ktoré majú z
hľadiska obsahu zastúpenú oblasť kultúry
2. edukačné aktivity zamerané na vzdelávanie detí, mládeže a
dospelých prostredníctvom kultúrno-osvetových aktivít,
osvojovanie si tradičných zručností, využívanie voľného času v
záujme predchádzania a eliminovania pôsobenia negatívnych
vplyvov najmä na deti a mládež v oblasti kultúrno-osvetovej
činnosti, amatérskej umeleckej tvorby a záujmovej vzdelávacej
Podpora projektov
činnosti, rozvoj nových a inšpiratívnych metód a foriem trávenia
v rámci kultúrnej
voľného času s dôrazom na ich výchovnovzdelávací a
tvorivosti, voľnokultúrnospoločenský rozmer, vzdelávanie v oblasti miestnej a
časovej kultúrnej
regionálnej kultúry podporujúce rozvoj vedomostí o kultúre
aktivity a
obce, mesta a regiónu, ako aj edukačné aktivity zamerané na
vzdelávacieho
šírenie poznatkov o prvkoch zapísaných v Reprezentatívnom
programu v kultúre.
zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska,

I. kolo
uzavreté
II. kolo
10. 11. 2011
- musí byť
zverejnená
výzva

910 000 €

neuvedené

95 %

http://www.cu
lture.gov.sk/mi
nisterstvo/gran
tovysystem/dotaci
e2011/nehmotn
e-kulturnededicstvo-akulturnoosvetovacinnost

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Názov Prioritná os

7 „Kultúra
znevýhodnených
skupín
obyvateľstva“

Opatrenie

Aktivity

Podpora projektov v rámci kultúrnych aktivít zdravotne
postihnutých alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva,
podporu rovnakého zaobchádzania a rovnosti príležitostí a tiež
na uľahčenie prístupu znevýhodnených skupín obyvateľstva ku
kultúre s cieľom napĺňať kultúrne práva ľudí ohrozených
chudobou, sociálnym vylúčením a viacnásobnou diskrimináciou a
podporovať ich integráciu do spoločnosti, na podporu kultúrnych
7.1 Živá kultúra
aktivít v oblasti prevencie a eliminácie všetkých foriem násilia a
7.2 Periodická tlač
diskriminácie, výchovy k tolerancii a prijímaniu inakosti,
7.3 Neperiodická
posilneniu sociálnej súdržnosti a rozvoju medzikultúrneho
tlač
dialógu, na podporu kultúrnych aktivít v oblasti vydávania
periodickej tlače, ktorá prispieva k vytváraniu rovnosti príležitostí
v oblasti kultúry a prináša informácie o živote a kultúre zdravotne
postihnutých alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva, na
vydávanie neperiodickej tlače v oblasti pôvodnej krásnej,
odbornej a prekladovej literatúry, vydávanie elektronických
nosičov a čiastkových webových stránok rozvíjajúcich kultúru
zdravotne postihnutých alebo inak znevýhodnených skupín
obyvateľstva

Oprávený žiadateľ

Uzávierka

1. Fyzická osoba, ktorá ma na území Slovenskej
republiky trvalý pobyt a ktorá dovŕšila vek 18
rokov
2. Fyzická osoba oprávnená na podnikanie na
území Slovenskej republiky
3. vyšší územný celok alebo obec
4. rozpočtová organizácia alebo príspevková
organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný
celok alebo obec
5. občianske združenie so sídlom na území
Slovenskej republiky
6. nadácia so sídlom na území Slovenskej republiky
7. záujmové združenie právnických osôb, aj je
právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej
republiky
8. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne
prospešné služby so sídlom na území Slovenskej
republiky
9. neinvestičný fond so sídlom na území
Slovenskej republiky
10. vysoká škola so sídlom na území Slovenskej
republiky
11. registrovaná cirkev alebo náboženská
spoločnosť so sídlom na území Slovenskej
republiky a právnická osoba, ktorá odvodzuje
svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo
náboženskej spoločnosti
12. Matica slovenská

I. kolo
uzavreté
II. kolo
10. 11. 2011
- musí byť
zverejnená
výzva

Celkový
rozpočet
výzvy

310 000 €

Výška
Maximálna
podpory pre
výška
žiadateľa
podpory

neuvedené

95 %

Link

http://www.cu
lture.gov.sk/mi
nisterstvo/gran
tovysystem/dotaci
e-2011/kulturaznevyhodneny
ch-skupinobyvatelstva

Ministestvo kultúry SR

Názov Prioritná os

9 Kultúrne
poukazy

Opatrenie

9.1 Poukážkový
systém zriaďovatelia škôl
9.2 Poukážkový
systém - kultúrne
inštitúcie

Aktivity

Dotáciu je možné poskytnúť len na tie projekty, kultúrne aktivity
a služby, ktoré sú vhodné pre deti a mládež a majú kultúrny alebo
kultúrno-edukačný charakter
Realizáciou projektu sa rozumie sprístupnenie kultúrnych hodnôt
a poskytnutie kultúrnych aktivít a služieb žiakom a pedagógom
prostredníctvom kultúrnych inštitúcií, ktoré sa do programu
prihlásili a predpísaným spôsobom sa do programu zaregistrovali

Oprávený žiadateľ
1. Fyzická osoba, ktorá ma na území Slovenskej
republiky trvalý pobyt a ktorá dovŕšila vek 18
rokov
2. Fyzická osoba oprávnená na podnikanie na
území Slovenskej republiky
3. vyšší územný celok alebo obec
4. rozpočtová organizácia alebo príspevková
organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný
celok alebo obec
5. občianske združenie so sídlom na území
Slovenskej republiky
6. nadácia so sídlom na území Slovenskej republiky
7. záujmové združenie právnických osôb, aj je
právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej
republiky
8. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne
prospešné služby so sídlom na území Slovenskej
republiky
9. neinvestičný fond so sídlom na území
Slovenskej republiky
10. vysoká škola so sídlom na území Slovenskej
republiky
11. registrovaná cirkev alebo náboženská
spoločnosť so sídlom na území Slovenskej
republiky a právnická osoba, ktorá odvodzuje
svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo
náboženskej spoločnosti
12. Matica slovenská

Uzávierka

31.08.2011

Celkový
rozpočet
výzvy

2 851 000 €

Výška
Maximálna
podpory pre
výška
žiadateľa
podpory

neuvedené

Link

http://www.cu
lture.gov.sk/mi
nisterstvo/gran
tovysystem/dotaci
e2011/kulturnepoukazy

Názov Prioritná os

Opatrenie

Aktivity

Oprávený žiadateľ

Uzávierka

Celkový
rozpočet
výzvy

01. 10. 2011
01. 11. 2011

1.1. Viacročné
projekty
spolupráce - 18
000 000 €
1.2.1.
Kooperačné
činnosti 17 000 000 €
1.2.2. Literárny
preklad 2 000 000 €
1. 3 Špeciálne
akcie 1 000 000 €
2. Podpora
organizácií
pôsobiacich na
európskej úrovni
v oblasti kultúry 5 000 000 €
3. Podpora
analýz, zberu a
šírenia
informácií v
oblasti kultúrnej
spolupráce neuvedené

Výška
Maximálna
podpory pre
výška
žiadateľa
podpory

Link

Rada Európy

NADAČNÉ A INÉ ZDROJE

Program Kultúra
(2007 - 2013)

Žiadosti o grant môžu predložiť žiadatelia, ktorí
spĺňajú nasledovné kritériá:
sú verejnými alebo súkromnými organizáciami s
právnym postavením, ktoré vyvíjajú svoju hlavnú
činnosť v oblasti kultúry a sú zriadené v jednej z
1. Podpora kultúrnych činností:
krajín zúčastňujúcich sa na programe;
viacročné projekty spolupráce – 3 – 5 rokov (1.1.)
majú finančnú kapacitu na realizáciu
kooperačné činnosti – do 2 rokov (1.2.1)
navrhovaného projektu;
literárny preklad (1.2.2)
majú operačnú kapacitu na realizáciu
špeciálne akcie (1.3)
navrhovaného projektu
2. Podpora organizácií pôsobiacich na európskej úrovni v oblasti
Každý spoluorganizátor (vrátane hlavného
kultúry
organizátora) musí preukázať skutočné zapojenie
3. Podpora analýz, zberu a šírenia informácií v oblasti kultúrnej
do projektu nielen pri jeho návrhu a relizácii
spolupráce
aktivít, ale taktiež prostredníctvom finančnej
spoluúčasti. Minimálna garantovaná finančná
spoluúčasť z vlastných alebo získaných
prostriedkov musí byť najmenej 5% z celkového
rozpočtu projektu

neuvedené

neuvedené

http://www.cc
p.sk/ccp/sk/09
/index.html

Nadácia VÚB

Karpatská nadácia

Názov Prioritná os

Otvorená knižnica

Pre vzdelanie
Hosťovanie
zahraničného
profesora/
profesorky
ekonómie

Opatrenie

Aktivity
Príklady podporovaných aktivít:
- aktivity zamerané na popularizáciu čítania (besedy s autormi,
rozhovory o knihe s odborníkmi, verejné čítania..)
- budovanie a oživovanie knižničného fondu nákupom nových
kníh a periodík
- zatraktívnenie priestorov knižnice, jej vybavenie vhodným
nábytkom či doplnkami atraktívnymi pre mladého čitateľa
- komunikácia s verejnosťou a iné

Nadácia uhradí:
- mzdové náklady hosťujúceho profesora vo výške jeho platu na
príslušnej materskej univerzite (cca 40.000 eur za jeden
semester),
- cestovné náklady hosťujúceho profesora,
- náklady na účasť hosťujúceho profesora na zahraničných
vedeckých konferenciách počas jeho pôsobenia na slovenskej
vysokej škole (max. do výšky 2.000 eur), ktorú bude
reprezentovať

Oprávený žiadateľ

1. verejné knižnice v zriaďovateľskej pôsobnosti
obcí a krajských samospráv v Košickom a
Prešovskom samosprávnom kraji (žiadateľ je
knižnica)
2. školské knižnice pôsobiace pri základných a
stredných školách, ktoré sú v zriaďovateľskej
pôsobnosti obcí, Košického a Prešovského
samosprávneho kraja (žiadateľ je škola)

1. univerzity, vysoké školy a fakulty ekonomického
smeru
2. katedry ekonomického zamerania (ekonómia,
manažment, financie) na iných fakultách

Uzávierka

10.07.2011

30.10.2011

Celkový
rozpočet
výzvy

Výška
Maximálna
podpory pre
výška
žiadateľa
podpory

30 000 €

min. 1 500 €
max. 3 000 €

90 000 €

podporené budú 2
projekty do výšky
max.
45 000 €
vyžaduje sa
finančná
spoluúčasť
žiadateľa (v
položke
"ubytovanie")

Link

90 %

http://www.ka
rpatskanadacia
.sk/cfsk/web/s
k/index.jsp?id=
51

neuvedené

http://www.na
daciavub.sk/De
fault.aspx?CatI
D=58

Envirofond

Názov Prioritná os

Opatrenie

A. Oblasť:
OCHRANA
OVZDUŠIA
A OZÓNOVEJ
VRSTVY ZEME
B. Oblasť:
OCHRANA A
VYUŽÍVANIE VÔD
C. Oblasť: ROZVOJ
ODPADOVÉHO
HOSPODÁRSTVA
D. Oblasť:
OCHRANA PRÍRODY
A KRAJINY
E. Oblasť:
ENVIRONMENTÁLN
A VÝCHOVA,
VZDELÁVANIE A
PROPOGÁCIA
F. Oblasť:
PRIESKUM,
VÝSKUM A VÝVOJ
ZAMERANÝ NA
ZISŤOVANIE A
ZLEPŠENIE STAVU
ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA

Aktivity

Oprávený žiadateľ
fyzickej osobe, ktorá nepodniká na :
1. podporu činností zameraných na dosiahnutie cieľov
štátnej environmentálnej politiky, najmä v ochrane
ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme, ochrane a využívaní
vôd, rozvoji odpadového hosp. a ochrane prírody a
krajiny,
2. podporu prieskumu, výskumu a vývoja zameraného
na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia,
3. podporu environmentálnej výchovy, vzdelávania a
propagácie,
4. podporu riešenia mimoriadne závažnej
environmentálnej situácie
Právnickej osobe a fyzickej osobe, ktorá podniká na:
1. podporu prieskumu, výskumu a vývoja zameraného
na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia,
2. podporu environmentálnej výchovy, vzdelávania a
propagácie
Právnickej osobe, ktorá nepodniká, obci,
samosprávnemu kraju, príspevkovej organizácii,
občianskemu združeniu, záujmovému združeniu
právnických osôb, nadácii, neinvestičnému fondu
alebo neziskovej organizácii poskytujúcej
verejnoprospešné služby s environmentálnym
zameraním alebo registrovanej cirkvi a náboženskej
spoločnosti na:
1. podporu činností zameraných na dosiahnutie cieľov
štátnej environmentálnej politiky, najmä v ochrane
ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme, ochrane a využívaní
vôd, rozvoji odpadového hosp. a ochrane prírody a
krajiny,
2. podporu prieskumu, výskumu a vývoja zameraného
na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia,
3. podporu environmentálnej výchovy, vzdelávania a
propagácie,
4. podporu riešenia mimoriadne závažnej
environmentálnej situácie
orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a
Slovenskej inšpekcii ŽP

Uzávierka

Celkový
rozpočet
výzvy

29.10.2011
(na rok 2012)

neuvedené

Výška
Maximálna
podpory pre
výška
žiadateľa
podpory

neuvedené

neuvedené

Link

http://www.en
virofond.sk/sk/
podpora_dota
cie.html

Názov Prioritná os

Opatrenie

Aktivity

Oprávený žiadateľ

Uzávierka

Celkový
rozpočet
výzvy

Malé granty
01. 09. 2011
01. 12. 2011

Malé granty
540 000 €

Výška
Maximálna
podpory pre
výška
žiadateľa
podpory

Link

CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA

Európska komisia (Ministerstvo
kultúry a cestovného ruchu SR národný koordinačný orgán)

Európska komisia (Ministerstvo
kultúry a cestovného ruchu SR národný koordinačný orgán)

Višegradský fond

Malé granty
1. kultúrna spolupráca (festivaly, publikácia)
2. vedecká výmena a výskum (konferencie, publikácia
3. vzdelávanie (semináre, letné školy)
4. výmena mladých ľudí (športové, vzdelávacie a kultúrne aktivity pre deti a
mládež)
5. cezhraničná spolupráca (projekty na hranici 2 štátov V4 - do 50km od
hraníc)
6. podpora turizmu (sprievodca, prezentácie, veľtrhy)
Štandardné granty
1. kultúrna spolupráca (festivaly, publikácia)
2. vedecká výmena a výskum (konferencie, publikácia)
3. vzdelávanie (semináre, letné školy)
4. výmena mladých ľudí (športové, vzdelávacie a kultúrne aktivity pre deti a
mládež)
5. cezhraničná spolupráca (projekty na hranici 2 štátov V4 - do 50km od
hraníc)
6. podpora turizmu (sprievodca, prezentácie, veľtrhy)

Program Európa
pre občanov
2007-2013
Akcia 1 - Aktívni
občania pre
Európu

Program Európa
pre občanov
2007-2013
Akcia 1 - Aktívni
občania pre
Európu

zapojenie partnerov z minimálne 3 krajín V4,
odporúča sa zahrnúť partnerov zo všetkých
4 krajín V4 (SK, CZ, HU, PL)

Štandardné
granty
15. 09. 2011

1. obec, v ktorej sa stretnutie koná
2. nezisková organizácia alebo partnerský výbor s
právnym postavením zastupujúci miestne orgány

Diskusné a poznávacie stretnutia občanov v rámci družobných
1.1 Družobné
partnerstiev miest.
partnerstvá miest stretnutia občanov Projekt musí zahŕňať minimálne 25 pozvaných účastníkov, pričom Projekt musí zahŕňať obce aspoň z 2 účastníckych
z každej pozvanej obce musí byť aspoň 5 účastníkov.
krajín, z ktorých aspoň jedna je členským štátom
EÚ

1.2 Siete medzi
partnerskými
mestami

Projekty, ktoré v sebe spájajú širokú škálu aktivít (napr. stretnutia
občanov, odborné semináre a konferencie odborníkov v rámci
siete) zameraných na jednu tému. Je dobré zamerať sa na
udržatreľnosť vytváranej siete aj po skončení projektu a v rámci
projektu plánovať aj komunikačné výstupy ( publikácie, DVD/ CDROM, internetová stránka atď.) vytvorené v súvislosti s týmito
podujatiami

1. obec
2. miestny/ regionálny orgán
3. federácia/ združenie miestnych orgánov
4. nezisková organizácia alebo partnerský výbor s
právnym postavením zastupujúce miestne orgány
Projekt musí zahŕňať obce aspoň zo 4 účastníckych
krajín programu, z kt. aspoň jedna je členským
štátom EÚ

01.09.2011

Štandardné
granty
2 200 000 €

215 000 000 €
celková výška
rozpočtu
programu
na 7 rokov

Malé granty max.
5 000 €
Štandardné granty
min. 5 001 €

min. 5 000 €
max. 25 000 €

Malé granty
max. 70 %
Štandardné
granty
max. 70 %

nevyžaduje sa

http://www.cu
lture.gov.sk/za
hranicnestyky/program
y-eu/eurpa-preobanov

nevyžaduje sa

http://www.cu
lture.gov.sk/za
hranicnestyky/program
y-eu/eurpa-preobanov

pre Akciu 1
minimálne
45 % z tejto
sumy

01.09.2011

215 000 000 €
celková výška
rozpočtu
programu
na 7 rokov
pre Akciu 1
minimálne
45 % z tejto
sumy

min. 10 000 €
max. 150 000 €

www.visegradf
und.org

Názov Prioritná os

Opatrenie

Aktivity

Oprávený žiadateľ

Uzávierka

Celkový
rozpočet
výzvy

Výška
Maximálna
podpory pre
výška
žiadateľa
podpory

Link

MAS RUDOHORIE, o.z.

VÝZVY MAS
Výzva č. 3/4.1
ISRÚ/2011
Os 4 LEADER
Opatrenie 2.1.3.1
Obnova a rozvoj
obcí

Koneční prijímatelia aktivít skupiny opatrení 3.4
Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a
služieb ako súčasť projektov realizovaných
miestnymi akčnými skupinami, zahŕňajú aj obec,
ktorá je pólom rastu, resp. obce, ktoré sú pólmi
Opatrenie 3.4.2,
Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia verejných priestranstiev rastu. Z podpory sú však vylúčené obce s počtom
kód 322 Obnova a
a parkov
obyvateľov nad 20 000 (obec môže byť súčasťou
rozvoj dedín
MAS, ale nemôže byť konečným prijímateľom –
predkladateľom projektu, avšak konečný
prijímateľ – predkladateľ projektu z tejto obce
môţe predkladať ŢoNFP v rámci implementácie
stratégie)

30.06.2011

240 000 €

min. 5 000 €
max. 16 000 €

100 %

http://www.ru
dohorie.sk/rud
ohorie/files/20
11-03-14182845Rudohorie__Vyzva_c.3.pdf

OZNAMY
Komunikačný plán pre OPV a OPVaV - 20.06.2011
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre operačné programy Výskum a vývoj a Vzdelávanie zverejnilo na stránke Komunikačný plán pre OPV a OPVaV - aktualizácia č. 1.
Dokument nájdete na stránke: www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=453
Oznámenie PPA - 20.06.2011
PPA oznamuje, že od 16.06.2011 nezverejňuje povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR, ale na svojej webovej stránke v priečinku Zmluvy/Povinne zverejňované zmluv, na stránke: www.apa.sk/index.php?navID=398
Upozornenie k výzve KaHR-13SP-1001 - 16.06.2011
Vzhľadom na legislatívnu zmenu - zákon č. 158/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorý nadobudol účinnosť dňa 15. júna 2011 pripravuje
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „RO“) v súčasnosti Usmernenie č. 5 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok označenej
kódom KaHR-13SP-1001 (ďalej len „usmernenie“). RO taktiež usmernením predĺži termín na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) v záujme poskytnutia dodatočnej lehoty nevyhnutnej na úpravu, resp. doplnenie ŽoNFP v
nadväznosti na zmeny vo výzve. Zároveň upozorňujeme potenciálnych žiadateľov na skutočnosť, že predmetnou legislatívnou zmenou sa podstatným spôsobom mení definícia osoby, ktorá je povinná postupovať v zmysle ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o
verejnom obstarávaní a súčasne, že obstarávania (postupy zadávania zákaziek podľa zákona č. 25/2004 Z. z. o verejnom obstarávaní, resp. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka), ktoré boli vyhlásené alebo preukázateľne začaté do 14. júna 2011
(vrátane) budú vyhodnocované podľa predpisov účinných do 14. júna 2011.
Aktualizácia Časového harmonogramu výziev na rok 2011 pre OP ZaSI - 13.06.2011
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia zverejnilo na svojej stránke aktualizovaný Časový harmonogram výziev na rok 2011 pre OP Zamestnanosť a sociálna
inklúzia - aktualizácia č. 1/2011. Aktualizovaný harmonogram nájdete na: www.nsrr.sk/aktuality/&id=684&page=1
Informácia o výsledkoch Kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP v rámci výziev s kódmi OPV-2010/1.2/02-SORO a OPV-2010/4.2/03-SORO 13.06.2011
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom zverejnila výsledky Kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP s kódmi
OPV-2010/1.2/02-SORO a OPV-2010/4.2/03-SORO, ktoré boli zamerané na podporu zlepšenia kvality vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied.
Viac informácií nájdete na stránke: www.nsrr.sk/aktuality/&id=685&page=1
Informácia o výsledkoch Odborného hodnotenia žiadostí o NFP v rámci výziev s kódmi OPV-2010/1.2/02-SORO a OPV-2010/4.2/03-SORO - 13.06.2011
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom zverejnila výsledky Odborného hodnotenia žiadostí o NFP v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP s kódmi OPV2010/1.2/02-SORO a OPV-2010/4.2/03-SORO, ktoré boli zamerané na podporu zlepšenia kvality vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied. Viac informácií na stránke: www.nsrr.sk/aktuality/&id=686&page=1
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Informácia o výsledkoch Výberu žiadostí o NFP v rámci výziev s kódmi OPV-2010/1.2/02-SORO a OPV-2010/4.2/03-SORO - 13.06.2011
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom zverejnila výsledky Výberu žiadostí o NFP v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP s kódmi OPV-2010/1.2/02-SORO
a OPV-2010/4.2/03-SORO, ktoré boli zamerané na podporu zlepšenia kvality vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied.
Viac informácií nájdete na stránke: www.nsrr.sk/aktuality/&id=687&page=1
Poskytovanie konzultácií v regionálnych informačných kanceláriách v mesiaci jún - 13.06.2011
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom informuje, že v mesiaci jún 2011 budú manažéri publicity operačného programu Vzdelávanie a operačného programu
Výskum a vývoj regionálnych informačných kancelárií Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ poskytovať konzultácie k možnosti čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ. Viac informácií na
stránke: www.nsrr.sk/aktuality/&id=688&page=1
Zoznam zmluvne viazaných projektov v rámci OP KaHR - 13.06.2011
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zverejnilo Zoznam zmluvne viazaných projektov v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.
Zoznam nájdete na stránke: www.mhsr.sk/zoznam-zmluvne-viazanych-projektov/130843s
Oznámenie o ukončení pôsobenia sekcie štrukturálnych fondov Národnej agentúry pre rozvoj malého stredného podnikania - 10.06.2011
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky oznamuje, že k dátumu 11.06.2011 dochádza na základe vydaného rozhodnutia ministra hospodárstva Slovenskej republiky č. 25/2011 z 29. apríla 2011, k presunu činností spojených s implementáciou Opatrenia
1.1 – Inovácie a technologické transfery v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a tiež Opatrenia 1.1 – Podpora rozvoja nových a existujúcich podnikov a služieb a Opatrenia 1.2 – Podpora budovania a rekonštrukcie
infraštruktúry v rámci Sektorového operačného programu Priemysel a služby z doterajšej pôsobnosti Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania do pôsobnosti Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.
Uvedená zmena má len inštitucionálny charakter a nebude mať vplyv na prijímateľov, konečných prijímateľov, resp. príjemcov pomoci a rovnako ani na pokračovanie implementácie projektov. Zoznam kontaktných osôb pre získanie bližších informácií o
vykonanom presune je možné nájsť na internetovej stránke Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry – www.siea.gov.sk (časť Kontakty).
K dátumu 11.06.2011 sa mení i korešpondenčná adresa z doterajšej: Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, Miletičova 23, 821 09 Bratislava, na: Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27,
827 99 Bratislava.
PPA oznámenie č.07/OPRH - 09.06.2011
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 - 2013, že na základe „Usmernenia Riadiaceho orgánu MPaRV SR k povinným prílohám k
žiadosti o NFP, týkajúcich sa zákaziek s nízkou hodnotou“:
- upravila v časti PPA / Projektové podpory / OP rybné hospodárstvo 2007-201... / Výzvy / 2011/OPRH/02 „Prílohu 5. - Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 3.2“,
- upravila v časti PPA / Projektové podpory / OP rybné hospodárstvo 2007-201... / Výzvy / 2011/OPRH/01 „Prílohu 5 - Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 5.1“
V uvedených ŽoNFP sa upravil text v časti „Povinné prílohy projektu“ - bod 4, druhý odsek nasledovne: „v prípade ak je hodnota zákazky rovná alebo vyššia ako 1 000 EUR bez DPH, 3 ponuky od dodávateľov – originál alebo úradne osvedčená fotokópia alebo
výtlačok ponúk predložených elektronickou poštou“. Ďalšie informácie nájdete na stránke: www.apa.sk/index.php?navID=1&id=4042
Aktualizácia programového manuálu pre OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast - 09.06.2011
Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zverejnilo na svojej stránke aktualizovaný Programový manuál k Operačnému programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Verzia 3.6
manuálu bola schválená Interným dozorným monitorovacím výborom dňa 07. júna 2011. Bližšie informácie nájdete na stránke: www.mhsr.sk/programovy-manual-6353/128038s
PPA oznámenie - 08.06.2011
Oznámenie o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam na opatrenia 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo a 3.4.2. Obnova a rozvoj obcí podľa Usmernenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka Slovenskej republiky z 20. apríla 2011 č. 488/2011-100 o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam.
Viac informácií nájdete na: www.apa.sk/index.php?navID=1&id=4039
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Aktualizácia komunikačného plánu pre OP Vzdelávanie a OP Výskum a vývoj - 08.06.2011
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Vzdelávanie a pre Operačný program Výskum a vývoj zverejnilo na svojej stránke Aktualizáciu č. 1 Komunikačného plánu pre OP Vzdelávanie a OP Výskum a vývoj. Komunikačný plán nájdete
nastránke: www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=477
Oznámenie č. 49 (Leader – Dodatok č. 9 k Usmerneniu) - 03.06.2011
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že:
- na základe požiadavky MPRV SR zverejnila "Dodatok č. 9 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader ", spolu s prílohou č. 6 a s Usmernením pre administráciu osi 4 Leader, verzia 1.9 (aj so sledovaním zmien) v časti "PROJEKTOVÉ PODPORY/PRV 2007-2013/OS 4 LEADER/USMERNENIE" (nájdete ho na
stránke: www.apa.sk/index.php?navID=349) a žiadosti o NFP (vydané v rámci nového Usmernenia pre administráciu Osi 4 Leader, verzia č. 1.9) v časti "PROJEKTOVÉ PODPORY/PRV 2007-2013/OS 4 LEADER/VÝZVY" (nájdete na stránke: www.apa.sk/index.php?navID=348)
- na základe stanoviska Úradu pre verejné obstarávanie ku kapitole 14. Usmernenie postupu konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov) pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb v zmysle zákona č. 58/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z . o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Riadiaci orgán pre PRV SR 2007 – 2013 mení a upravuje Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader kapitolu 14. Usmernenie postupu konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov) pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb.
- Riadiaci organ pre PRV SR 2007 – 2013 zároveň upravuje kapitolu 2. Miestna akčná skupina, kapitolu 12. Vykonávanie zmien, Prílohu č. 6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4 a Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR
2007 – 2013 opatrení osi 3 implementované prostredníctvom osi 4.
Oznámenie č. 48 (Leader - opatrenie 3.3 – Pracovný výkaz) - 02.06.2011
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR oznamuje konečným prijímateľom – predkladateľom projektov, že pri opatrení 3.3 Vzdelávanie a informovanie implementované prostredníctvom osi 4 Leader je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu povinný predkladať pracovný výkaz k žiadosti
o platbu - a to od dňa zverejnenia na internetovej stránke na činnosti uvedené v predmete projektu/zmluve. Formulár k žiadosti o platbu, predmetný pracovný výkaz a všetky ostatné prílohy k žiadosti o platbu sú zverejnené v časti PPA/Projektové podpory/PRV 2007 – 2013/Žiadosť o platbu, na stránke:
www.apa.sk/index.php?navID=259
Oznámenie PPA - 01.06.2011
PPA oznamuje záujemcom, ktorí plánujú spolupracovať na realizácii programu potravinovej pomoci, že na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry v časti Organizácia trhu / Rastlinné komodity / Potravinová pomoc / Realizácia potravinovej pomoci zverejnila podrobné informácie ohľadom možnosti
získania pomoci. Tieto informácie sa budú priebežne aktualizovať. Ďalšie informácie nájdete na stránke: www.apa.sk/index.php?navID=407
Aktualizácia Programového manuálu OPZ, verzia 12.0 - 31.05.2011
Riadiaci orgán pre OPZ vydal aktualizáciu Programového manuálu pre OPZ z dôvodu presunu voľných finančných prostriedkov z opatrenia 2.2 do opatrenia 2.1 (časť III Finančný plán). Súčasťou aktualizácie Programového manuálu pre OPZ je aj aktualizácia zoznamu skratiek a ich plných názvov a
aktualizácia tabuľky č. 15, kde sa upravujú indikatívne sumy vo všetkých dimenziách pre opatrenie 2.1 na 42 931 197,25 EUR a pre opatrenie 2.2 na 6 168 802,75 EUR.
Aktualizovaný programový manuál pre OPZ je umiestnený v sekcii Základné dokumenty – Programový manuál na stránke: www.opz.health-sf.sk/programovy-manual-opz
Usmernenie Riadiaceho orgánu č. 9 - 31.05.2011
Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre operačný program Zdravotníctvo vydalo Usmernenie č. 9 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
Usmernenie nájdete na stránke: www.opz.health-sf.sk/usmernenia/usmernenie-riadiaceho-organu-c-9
OPV: Predbežná kontrola formálnej správnosti predkladanej žiadosti o NFP a jej príloh k výzve s kódom OPV-2011/3.1/02-SORO - 29.05.2011
Dovoľujeme si Vás informovať, že od 26. mája 2011 si môžete prostredníctvom rezervačného systému na internetovej stránke www.asfeu.sk zarezervovať termín osobnej konzultácie zameranej na predbežnú kontrolu formálnej správnosti Vašej predkladanej žiadosti o nenávratný finančný príspevok a
jej príloh k výzve na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPV-2011/3.1/02-SORO vo Vami vybranej Regionálnej informačnej kancelárii. Kontrolu budú vykonávať pracovníci Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ v termíne od 1. júna 2011 do 15. júna 2011 v
zmysle Kontrolného zoznamu pre kontrolu formálnej správnosti žiadosti o NFP, ktorý je prílohou č. 14 k príslušnej výzve na predkladanie žiadostí o NFP. Predmetom kontroly bude výlučne papierová forma žiadosti o NFP a jej príloh. Počet poskytnutých konzultácií pre jedného žiadateľa je obmedzený na
jednu návštevu v časovom rozpätí 1,5 hod.
Predbežná kontrola formálnej správnosti predkladanej žiadosti o NFP a jej príloh je zameraná výlučne na formálnu kontrolu žiadosti o NFP, nie obsahovú, a uskutoční sa len v prípade, ak žiadateľ predloží papierovú verziu žiadosti o NFP vrátane príloh a dodrží stanovený termín rezervácie. Pracovník
ASFEU má právo zrušiť osobnú konzultáciu, pokiaľ tieto podmienky nebudú dodržané.
Oznámenie o navýšení kvóty na vývoz cukru mimo kvóty pre hosp. rok 2010/2011 - 27.05.2011
PPA oznamuje, že Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 461/2011 zo dňa 12. mája 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 397/2010, ktorým sa stanovuje množstvové obmedzenie na vývoz cukru a izoglukózy mimo kvóty do konca hospodárskeho roku 2010/2011, sa množstvové limity
vývozu cukru mimo kvóty v hospodárskom roku 2010/2011 zvýšili o 700 000 ton.
O žiadosti o vývozné povolenia je možné si požiadať každý týždeň od pondelka do piatku v zmysle nariadenia Komisie (ES) č. 951/2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006, pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru. Žiadosti môžu
podať iba výrobcovia repného a trstinového cukru alebo výrobcovia izoglukózy podľa čl. 57 NK 1234/2007 tam kde dostali pridelenú kvótu. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 461/2011 sa uplatňuje od 04.07.2011. Vývozné licencie sú platné od 01.09.2011 - 31.12.2011.
Podrobnejšie informácie získate na tel. čísle 0918/612 186 Ing. Viera Gelatičová. Vykonávacie nar. Komisie (EÚ) č. 461/2011 nájdete na stránke: www.apa.sk/index.php?navID=1&id=4011

